صفحه آخر

وطن امروز شماره 2630

آبوهوا

شنبه  22دی 1397
ابوموسی

25 / 17

زنجان

6 / -6

اراک

11 / 1

ساری

17 / 5

اردبیل

8 / 0

سمنان

9 / 0

ارومیه

6 / -2

سنندج

9 / 1

اصفهان

11 / -2

شهرکرد

11 / 1

اهواز

18 / 10

شیراز

16 / 3

ایالم

10 / 3

قزوین

7 / -1

بجنورد

10 / 2

قم

8 / -2

کرج

9 / 3

بوشهر

22 / 16

کرمان

14 / -3

غروب آفتاب17:09 :

بیرجند

اذان مغرب17:29 :

نیمهشب شرعی23:27 :

14 / 2

کرمانشاه 8 / 3

تبریز

اذان صبح فردا5:46 :

طلوع آفتاب:

6 / -3

گرگان

روزنامه سیاسی  ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی

صاحبامتياز :مهرداد بذرپاش
مدیرمسؤول :محمد آخوندی سردبير :رضا شكيبايي

قاب روز

تعطیلی دولت آمریکا موجب شده زباله ها در پارک های ملی این کشور روی هم تلنبار شود

نشانی  :خيابان انقالب اسالمي ،بين حافظ و خيابان وليعصر
كوچه سعيد ،پالك 9

(عج)

روابط عمومي 66413792 :تحريريه66413783 :
نمابر 66414137 :پيامگير66413942 :
سازمان آگهيها 61086163 :پیامک10002231:
پست الکترونیک info@vatanemrooz.ir :
چاپ :شركت رواقروشن مهر

بندرعباس 25 / 17

افق تهران
اذان ظهر12:12 :

7:14

كالم نور
به خدا اگر هفت اقلیم را با آنچه زیر
آسمانهاست به من دهند ،تا خدا را
نافرمانی نمایم و پوست جویی را از
مورچهای به ناروا بربایم ،چنین نخواهم کرد.

تهران

6 / 1

مشهد

13 / 0

خرمآباد

12 / 4

همدان

7 / -1

رشت

20 / 9

یاسوج

13 / 3

زاهدان

16 / -1

یزد

19 / 6

بازار
ارز

امام علی

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

11600

300

یورو

13400

400

پوند

14700

500

درهم امارات

3300

200

ین ژاپن

-

-

ریالعربستان

-

-

(ع)

تقویم امروز
■■والدت با سعادت عقيلهبنيهاشم حضرت
زينب(س)  5 -ق
■■صدور فرمان تأسيس «عدالتخانه» توسط
مظفرالدينشاه قاجار 1284 -ش
■■محكوميتانتشارمقالهتوهينآميزروزنامه
اطالع�ات علي�ه امام توس�ط مراجع تقليد
  1356ش■■تش�كيل ش�وراي انقالب به فرم�ان امام
خميني(ره)1357-ش
■■شهادت دکتر مسعود علیمحمدی ،استاد
فیزیک دانشگاه تهران و دانشمند هستهای
ایران1388 -ش
■■درگذش�ت «پي�ر دو فرم�ا» رياضي�دان
معروف فرانسوي1665 -م
■■تول�د «جك لندن» نويس�نده بلندآوازه
آمريكايي1876-م

خبر

توزیع گسترده گوشت قرمز  ۲۹و
 ۴۰هزار تومانی در روزهای آینده

بودجه

گزارش

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد

نمایندگان اعتقاد دارند اعالم نرخهای جدید توسط خودروسازان
قبل از بررسی طرح خودروی مجلس غیرقانونی بوده است

قنجومی»دستپختبودجهشرکتهایدولتی
«حقو 

اعتراض به افزایش خودسرانه قیمت خودرو
اسداهلل خسروی :بازار آشفته خودرو با ارائه لیست
قیمتهای جدید این کاال از س��وی خودروسازان
آش��فتهتر ش��د ،چرا ک��ه در ش��رایطی که عمده
متقاضیان خودرو اقش��ار کمدرآمد و متوس��ط به
پایین جامعه هس��تند ،با توج��ه به کاهش قدرت
خرید و توانایی مالی آنها در دستیابی به خودروی
مورد نیازشان با فش��ار مضاعفی روبهرو میشوند.
از طرفی خودروس��ازان ق��رار اس��ت خودروهای
پیشفروش ش��ده را با قیمت  5درصد پایینتر از
قیمت ب��ازار آزاد به ثبتنامکنندگان عرضه کنند،
چنین رویک��ردی برای ثبتنامکنن��دگان خودرو
جای سوال دارد که چرا خودروسازان نمیخواهند
ب��ه تعهدات خ��ود در قبال ارائه خ��ودرو با قیمت
مناسب وعده دادهشده به مردم عمل کنند .در این
باره سیدجواد حسینیکیا ،عضو کمیسیون صنایع
مجلس ش��ورای اس�لامی در گفتوگو با «وطن
امروز» گفت :ارائه لیست قیمتهای جدید خودرو
از س��وی خودروسازان با مجوز وزارت صمت انجام
شد که البته قرار بود زمانی این موضوع اتفاق بیفتد
که بخش عمدهای از منابع از کنار افزایش قیمت
خودروه��ای لوکس به خودروهای پرمصرف نظیر
پراید ،سمند ،تیبا و پژو تخصیص یابد تا قیمت این
خودروها چندان افزایش نیابد اما متاسفانه اینگونه
نشد و وزارت صمت خودسرانه بدون عمل به چنین
موضوع��ی اقدام به افزایش قیمت خودرو کرد .وی
با بیان اینکه افزایش قیم��ت خودرو از دید وزارت
صمت برای نجات خودروس��ازان از ورشکس��تگی
اس��ت ،گفت :اگرچه ق��رار بود تغیی��ر اندکی در
قیمت خودرو انجام شود ،نه اینکه برخی خودروها
با افزایش  10میلیون تومانی روبهرو ش��وند .این
نماینده مجلس افزود :در طرح «س��اماندهی بازار
خ��ودرو» که قرار اس��ت ب��زودی در صحن علنی
مجلس مطرح ش��ود به چگونگی تولی��د خودرو،
بحث قیمتگذاری ،وضعی��ت آالیندگی ،پلتفرم،
تولی��د خودروهای کیفی هیبریدی و ارزانقیمت،
همچنین توجه به ح��ذف تدریجی تعرفه خودرو
نگاه ویژه میش��ود .وی درباره انجام نیافتن تعهد
خودروسازان به فروش خودروهای پیشفروش شده
و اینکه قرار است خودروهای ثبتنامی با قیمت 5
درص��د کمتر از قیمت بازار آزاد به متقاضیان ارائه
ش��ود ،گفت :اگرچه این موضوع اجحاف به حقوق
مصرفکنندگان و خلف وعده به مشتریان است اما
خودروسازان میگویند فقط تا مردادماه به تعهدات
خود در فروش خودروهای پیشفروش شده عمل
میکنند که این عملی غیرقانونی است و باید مورد
بحث و بررسی قرار گیرد.
■■افزایش خودسرانه قیمت خودرو مجاز نیست

س��خنگوی کمیس��یون اصل  90مجلس با

بیان اینکه ش��رکتهای خودروسازی نمیتوانند
پیش از بررس��یهای الزم افزایش قیمتی داشته
باشند ،گفت :افرادی که در پیشفروشها ثبتنام
کردهاند باید خ��ودرو را با قیمتهای قرارداد اول
تحویل بگیرند .بهرام پارسایی در گفتوگو با خانه
ملت ،با انتقاد از افزایش  10میلیونی قیمت برخی
خودروه��ای ایران خودرو ،گف��ت 2 :هفته پیش
جلسهای با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت،
مش��اور رئیسجمهور ،نمایندگان س��ازمانهای
تعزیرات ،بازرسی و حمایت از مصرفکنندگان و
خودروس��ازان برگزار شد .در این جلسه مقرر شد
کارگروهی به منظور تعیین قیمت خودرو ،نحوه
واگذاری خودروهای پیشفروش شده و ...مشخص
ش��ود بنابراین این کارگروه دوشنبه ( 24دیماه)
جلس��های با هدف تعیین قیمت خودرو و تعیین
تکلیف خودروهای پیشفروش تشکیل میدهد.
نماینده مردم ش��یراز در مجلس شورای اسالمی
ب��ا بیان اینکه تعیین قیمت خ��ودرو باید در این
کارگروه با حضور سازمان حمایت مصرفکنندگان
و س��ایر ارگانها انجام ش��ود ،افزود :شرکتهای
خودروس��ازی نمیتوانند پی��ش از برگزاری این
جلسه افزایش قیمتی داشته باشند .اگرچه افزایش
قیمت خ��ودرو به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه
و قطعات مورد نیاز تولید و ...امری اجتنابناپذیر
است اما میزان این افزایش موضوعی مورد بحث
است .وی یادآور شد :افرادی که در پیشفروشها
ثبتن��ام کردهاند بای��د خودرو را ب��ا قیمتهای
قراردادی تحویل بگیرند ،این درحالی اس��ت که
خودروسازان از تعهدات شانه خالی میکنند .این
نماینده م��ردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه
امیدوارم مسائل و مشکالتی که در پیشفروشها
ایجاد شده اس��ت در جلسه نمایندگان مجلس،
سازمان حمایت ،سازمان تعزیرات و خودروسازان
حل شود ،بیان کرد :قیمتگذاری خودرو از ابتدا
تاکن��ون به صورت خوداظهاری ب��وده و در هیچ
زمانی قیمت تمامشده خودرو توسط شرکتهای
خودروساز اعالم نشده است .سخنگوی کمیسیون
اصل نود مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه
قیمتهای خودرو در هیچ دورهای راستیآزمایی
نش��د ،اظهار کرد :از روز نخس��ت قیمت خودرو
به دلی��ل س��وءمدیریت ،ش��رکتهای اقماری،
بهکارگی��ری افراد متع��دد در قالب هیاتمدیره
شرکتهای خودروسازی و استفاده از تکنولوژی
عقبمانده بس��یار باال بود .سخنگوی کمیسیون
اص��ل  90مجل��س ش��ورای اس�لامی تاکی��د
کرد :بررس��ی طرح «س��اماندهی ب��ازار خودرو»
میتواند تا حدود زیادی بازار نابس��امان موجود را
به ثبات برساند.

محصول

قیمت آذرماه کارخانه

قیمت دیماه کارخانه

بازار

سمند  LXسال بنزینی

33.535.000

۴۳,۵۹۷,۳۰۰

۵۸,۹۰۰,۰۰۰

سمند ال ایکس EF7

36.082.000

۴۶,۹۰۸,۱۰۰

۶۱,۳۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX

۴۱,۱۰۰,۰۰۰

۴۱,۱۰۰,۰۰۰

۷۴,۳۰۰,۰۰۰

دنا

46.989.000

۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۸۱,۴۰۰,۰۰۰

دنا پالس  ۴ -ایربگ

۵۳,۲۰۰,۰۰۰

۵۳,۲۰۰,۰۰۰

۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو GLX 405

32.944.000

۴۲,۸۲۹,۲۰۰

۵۴,۹۰۰,۰۰۰

پژو پارس  - LXکد ۱۶

۴۱,۵۰۰,۰۰۰

۴۱,۵۰۰,۰۰۰

۷۶,۷۰۰,۰۰۰

پژو پارس  - LXکد ۱۷

۴۱,۷۰۰,۰۰۰

۴۱,۷۰۰,۰۰۰

۷۷,۸۰۰,۰۰۰

پژو  - ۲۰۷دندهای

47.130.000

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۷,۷۰۰,۰۰۰

رانا

39.509.000

۵۱,۳۶۰,۰۰۰

۵۹,۹۰۰,۰۰۰

قیمتجدیدبرخیخودروها(تومان)

مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام از
توزیع گس��ترده گوشت قرمز منجمد  ۲۹هزار
تومانی و گوش��ت گ��رم  ۴۰ه��زار تومانی در
روزهای آین��ده خبر داد .به گزارش تس��نیم،
حمی��د ورناصری اظه��ار داش��ت :قیمت هر
کیلوگرم گوشت گوسفند تازه بهصورت مخلوط
(الشهای)  40هزار تومان و برای گوشت منجمد
گوساله کیلویی  29هزار تومان در نظر گرفته
ش��ده که این عرضه در روزهای آتی بهصورت
گس��ترده در بازار انجام میشود و تا وقتی که
بازار کشش داش��ته باشد عرضه ادامه مییابد.
وی افزود :در همین راستا انتظار میرود قیمت
گوشت قرمز در بازار روند کاهشی به خود بگیرد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد:
البت��ه موضوع قاچاق نیز بهعن��وان یک عامل
تاثیرگذار در قیمت دام خودنمایی میکند که
با این عرضه و همچنین واردات دام زنده تالش
میشود قیمت گوشت قرمز در بازار تثبیت شود
و روند کاهشی داشته باشد .ورناصری با اشاره به
عرضه نهادههای دامی نیز اظهار داشت :عرضه
کنجاله س��ویا ،ذرت و ج��و بهعنوان مهمترین
نهادهه��ا از چند روز قبل آغاز ش��ده و به همه
اس��تانها نیز ابالغ ش��ده اس��ت و این اقالم با
قیمتهای مصوب در اختیار مرغداران گوشتی،
تخمگ��ذار و دامداران قرار میگیرد .مدیرعامل
شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد :حجم
واردات این اقالم بین  25تا  30درصد نس��بت
بهمدت مش��ابه سال قبل افزایش داشته است.
ورناصری ادامه داد :عالوه بر آن ،حجم گسترده
توزیع ،قیمت نهادهها را کاهش میدهد و به تبع
آن انتظار میرود قیمت مرغ ،تخممرغ و گوشت
قرم��ز نیز کاهش یابد .ورناصری اضافه کرد :در
روزهای گذش��ته قیمت گوشت مرغ کاهش 2
هزار تومان��ی را تجربه کرده و با اقدامات انجام
ش��ده انتظار میرود این روند ادامه یابد ،درباره
تخممرغ هم قیمتها به ثبات رسیده و انتظار
کاهش قیمت را داریم .وی اظهار داشت :عرضه
نهادهها ،سهمیه یک ماه آینده تولیدکنندگان را
پوشش میدهد و پس از آن برای برطرف شدن
نیاز تولیدکنندگان سهمیه جدید بالفاصله اعالم
میشود .وی افزود :توزیع گوشت مرغ منجمد
ه��م به ازای هر کیلو  8ه��زار و  900تومان در
هم��ه میادین و فروش��گاههای زنجیرهای آغاز
شده و عالوه بر آن گوشت مرغ گرم هم به ازای
هر کیلو  9هزار و  800تومان عرضه میش��ود.
ورناص��ری تصریح کرد :عرضه گوش��ت مرغ تا
رسیدن به قیمت متعارف ادامه دارد.
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ی��ک کارش��ناس اقتص��ادی با بی��ان اینکه
حقوقه��ای نجومی خروجی اصلی غیرش��فاف
بودن بودجه شرکتهای دولتی است ،تاکید کرد،
ش��رکتهای دولتی از تیررس نظارتی سازمان
بازرس��ی و دیوان محاسبات خارج شدهاند .علی
بهادریجهرمی در گفتوگو با تس��نیم ،با بیان
اینکه ش��اهد یک روال نابج��ا در تنظیم الیحه
بودجه دولت و شرکتهای دولتی هستیم ،گفت:
در قانون محاسبات کشور به بودجه شرکتهای
دولتی اش��اره ش��ده اما مش��خص نیس��ت چرا
ردیفهای درآمدی و هزینهای این شرکتها در
الیحه بودجه سنواتی لحاظ نمیشود .وی با بیان
اینکه در حال حاضر ش��اهد یک روند نادرست
درب��اره ع��دم درج جزئیات
هزینه درآمد ش��رکتهای
دولتی هستیم ،تاکید کرد،
حقوقهای نجومی ماحصل
و خروجی اصلی غیرشفاف
بودن بودجه ش��رکتهای
دولتی اس��ت .ما شاهد بودیم هیچکس از جمله
نماین��دگان مجلس ش��ورای اس�لامی از نحوه
هزینهک��رد بودج��ه ش��رکتهای دولتی باخبر
نبودند اما زمانی که فیشهای حقوقی سنگین
برخی مدیران و اعضای هیاتمدیره این شرکتها
منتشر شد به یک باره یک موج عمومی مطالبه
درب��اره ش��فافیت عملکرد ش��رکتهای دولتی
مطرح شد .کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی تاکید کرد ،متاسفانه هیچ فردی
نمیداند منابع لحاظشده برای شرکتهای دولتی
قرار اس��ت در کجا هزینه ش��ود و این موضوع از
غیرش��فاف بودن بودجه ش��رکتهای دولتی و
عدم صراحت قانون محاسبات کشور درباره درج
ردیفهای هزینه-درآمد نشأت میگیرد .جهرمی

گفت :عالوه ب��ر عملکرد بودجهای غیرش��فاف
شرکتهای دولتی باید به این نکته توجه کرد که
چینش هیاتمدیره شرکتهای دولتی در اختیار
مقام��ات ارش��د وزارتخانه مربوطه اس��ت و این
مقامات و مدیران ارش��د هستند که درباره نحوه
هزینهکرد بودجه این ش��رکتها تصمیمگیری
میکنند .وی افزود :متاس��فانه این روال نابجا به
هیچ عنوان منش��أ قانونی ندارد .همانطور که در
بودجه عمومی دولت ریز هزینهها درج میشود
باید در پیوس��ت بودجه شرکتهای دولتی نیز
ریز و جزئیات درآمدها و هزینهها مشخص شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد ،وقتی جزئیات
درآمد و هزینه شرکتهای دولتی در بودجه درج
نمیشود ،دس��تگاه نظارتی
مثل دیوان محاس��بات نیز
ت��وان و اختی��ار کافی برای
ورود ب��ه نح��وه هزینهکرد
مناب��ع در این ش��رکتها را
ندارد .جهرمی با بیان اینکه
وظیفه اصلی دیوان محاس��بات کشور نظارت بر
هزینهکرد ردیفهای مندرج در بودجه اس��ت،
گفت :وظیفه دیوان نظارت بر مصرف اعتبارات در
محل قانونی خود است اما اگر این محل مصرف
مشخص نباشد ،دیوان عمال نمیتواند نظارتی بر
این حوزه داشته باش��د .وی ادامه داد :متاسفانه
وقتی نحوه هزینهکرد و ردیفهای درآمد  -هزینه
مشخص نباشد ،ش��رکتهای دولتی از تیررس
نظارت کل نهادهای نظارتی کش��ور مثل دیوان
محاسبات و سازمان بازرس��ی کل کشور خارج
میش��وند .در واقع حتی اگر بپذیریم دس��تگاه
نظارتی حکم و اختیار نظ��ارت دارد اما تا وقتی
ردیفهای هزینهای این شرکتها موجود نباشد
عمال توانی برای نظارت وجود ندارد.

آب

یوآن چین

1710

60

لیرترکیه

2150

70

دینار کویت

-

-

دینار عراق

8/9

0/1

دالر کانادا

8800

200

روبل روسیه

185

2

روپیه هند

166

1

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

3750000

20000

طرح جدید

3900000

50000

نیم سکه

1980000

30000

ربع سکه

1240000

20000

سکه گرمي

660000

-

هر مثقال طال

-

-

یک گرم طالی  18عیار

352050

11000

یک گرم طالی  24عیار

سکه

-

-

هر اونس طال

(1291/99دالر)

9/0

هر اونس نقره

(15/27دالر)

0/38

قیمت (دالر)

تغییر

52/82

1/11

برنت درياي شمال

61/81

2/2

اوپک

56/27

2/27

نفت
وست تگزاس

بورس
بورس تهران
شاخص بورس

بررسیها نشان میدهد تا ابتدای دیماه سال
جاری حدود  ۳۳۴شهر کشور در معرض تنش آبی
قرار گرفتهاند و به دلیل کمبارشیهای چند سال
اخیر و استمرار خشکسالی ،بارشهای مناسب در
فصل پاییز امسال نیز کارساز نبوده است .به گزارش
میزان ،بررس��ی آخرین وضعیت س��دهای کشور
حاکی از آن است که حدود
 ۵۲درصد مخازن س��دهای
کش��ور خالی است و از میان
 ۱۷۸سد بزرگ موجود در ۶
حوضه آبریز اصلی کشور ۸۸
س��د مهم از جمله سدهای
زایندهرود ،شهید رجایی ،مالصدرا و دوستی کمتر
از  ۴۰درصد آب ذخیره شده دارند .بررسیها حاکی
از آن است که ذخایر آب سدهای  ۱۶استان کشور
نیز به کمتر از  ۴۰درصد میرس��د .در این بین ۹
استان اصفهان ،بوشهر ،گلستان ،خراسانرضوی،
سیستانوبلوچس��تان ،چهارمحالوبختی��اری،
خراسانجنوبی ،هرمزگان و قم نیز به طور میانگین
 ۸۰درص��د از ذخی��ره آب مخ��ازن س��دهای
خ��ود را اس��تفاده کردهان��د و در س��ال آب��ی
ج��اری ش��رایط مطلوب��ی ندارن��د .همچنی��ن

 ۸۵درصد مخازن سدهای حوضه آبریز سرخس،
 ۷۷درصد مخازن سدهای حوضه آبریز هامون۷۴ ،
درصد مخازن س��دهای حوضه آبریز مرکزی۶۷ ،
درصدمخازن س��دهای حوضه آبریز دریای خزر و
 ۵۶درصد مخازن س��دهای حوضه آبریز دریاچه
ارومیه هم خالی بوده و وضعیت مناس��بی ندارند.
الزم ب��ه ذکر اس��ت در بین
اس��تانهای کش��ور بدترین
وضعیت ذخای��ر منابع آبی
مرب��وط به اس��تان اصفهان
اس��ت که درحال حاضر ۸۹
درصد از ظرفیت س��دهای
این استان خالی اس��ت و آب موجود در مخزن
س��د مهم زایندهرود به  ۱۱درصد رسیده است.
در حال حاضر حجم آب سدهای استان اصفهان
 ۱۵۳میلیون مترمکعب اس��ت که در مقایسه با
سال گذشته بالغ بر  ۷درصد کاهش یافته است.
گفتنی است تا ابتدای دیماه سال جاری حدود
 ۳۳۴ش��هر کش��ور در معرض تن��ش آبی قرار
داشتهاند و به دلیل کمبارشیهای چند سال اخیر
و استمرار خشکسالی ،بارشهای مناسب در فصل
پاییز امسال نیز کارساز نبودهاست.

164829/4

-

شاخص  30شركتبرتر

8042/6

-

شاخص  50شركتبرتر

7092/3

-

شاخص بازار اول

121851/8

-

شاخص بازار دوم

326331/1

-

شاخصصنعت

147617/8

-

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ن ايران
كارت 

19355

5

نبجنورد
سيما 

7180

4/99

فيبر ايران

1879

4/97

موتوژن

6659

4/97

يمليايران
سرمايهگذار 

2121

4/95

2794

4/92

 ۳۳۴شهر در معرض تنش آبی

بیش از نیمی از سدهای کشور خالی است

مقدار

تغییر(درصد)

مهركامپارس
م شيش ه ايران
پش 

5809

4/89

9220

4/88

13301

4/87

ن تهران
درخشا 
قنداصفهان

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينكاهش
ن ايالم
سيما 

3026

سايران
فروسيلي 

6608

-4/13

پتروشيميمبين

7817

-4/13

ي مگسال
ي و دامپرور 
كشاورز 

4080

-3/84

موتورسازانتراكتورسازيايران

3366

-3/8

ي الوند
كاش 

3429

قندهكمتان

-3/3

9457

-3/26

1775

-3/01

2933

-2/95

سرمايهگذاريتوكافوالد
سيماناروميه

تاالربینالملل

-4/9

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

24002

230

نیکی ژاپن

20360

11

بورسشانگهای

2554

21

بورساسترالیا

5834/8

-19/1

